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Ifjú házasok családgondozása 
 
Milyen problémák merülhetnek fel egy friss házasságban? 
 
1. Éretlen párválasztás esetén előbukkan a felekből a „valódi én” 

 
2. Az alkalmazkodás megtanulása  

 
A statisztikák szerint a nők esnek kétségbe amikor rádöbbennek, hogy lehet, hogy 
nem jól választottak: „Elrontottam a házasságom, elrontottam az életem!!!”  
 
Mi segíthet? 
 

 Ne engedje meg ezt a fajta gondolkodást, hanem a kérdés, hogy tudja-e 
tartani a feleség magát ahhoz, hogy nemesítse férjét?  

 A férjnek is nyilvánvalóvá kell tenni, hogy változtatnia kell. 

 Mi a közös cél, van-e közös vízió? (a család a Menny előíze legyen) 
 
„Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus; az 
asszonynak feje pedig a férfiú; a Krisztusnak feje pedig az Isten.” 1Kor 11,3 
 
„Hallottátok, hogy én azt mondtam néktek: Elmegyek, és eljövök hozzátok. Ha 
szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam: Elmegyek az Atyához; 
mert az én Atyám nagyobb nálamnál.” (Jn 14,28) 
 
„Én és az Atya egy vagyunk” (Jn 10,30) 
 
Amiképp Krisztus önként rendeli magát alá az Atyának, noha egyek, úgy a feleség 
is önként rendelheti magát alá a férjének, noha teljesen egyenrangúak. Ez 
végtelen távlatokat nyit a kapcsolatban. 

 
A férj feladata 
 

 A család összetartó köteléke (Ha baj van a kutyával, nézd meg a gyereket, ha baj van 
a gyerekkel nézd meg az anyát….) 

 Ő a „pap” a családban, a lelki élet iránymutatója 
 
Hogyan tartja össze a családot? 
 
1. Kemény szabályokkal 
2. A „szeretet aranyláncaival” köti össze a családtagokat (A férj víziója: bemutassa 

Krisztus jellemét. A helyes Istenkép kiformálása – a feleséggel együtt) 
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 A férj legfontosabb feladata, hogy felkeltse, elnyerje és fenntartsa felesége 
leggyengédebb érzéseit. 

 Erős támasz, iránymutató, döntéshozó 

 A „keményebb” értékek képviselete: pl. becsületesség, kitartás, szorgalom, 
önfeláldozás, önmegtagadás, nehézségek elviselése 

 A feleség motivációja: szeretve lenni, kapcsolódni a másikhoz: „Ti férfiak, 
szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserű kedvűek.” (Kol 3,19) 

 Tudjon „leereszkedni” a gyermekéhez. Azok az apák nagyobb tiszteletet kapnak, 
akik tudnak játszani a gyerekekkel, mint azok, akik a szigorú, tekintélyelvű modellt 
képviselik. 

 Inkább a túlzott megbocsátás hibájába essen, mint a kemény szigor oldalára 
tévedjen 

 Tudjon bocsánatot kérni 

 Úgy éljen, hogy a gyermekek (főleg a fiúgyermekeknél fontos ez) felnézzenek rá  

 Nem jön magától, hogy egészséges apa legyen valakiből, ezt tanulni kell. Sok apa 
például nem tudja megdicsérni a gyerekét és a feleségnek kell megtanítania rá. 

 
 
A feleség feladata 
 

 Az otthon királynője (meleg, szeretetteljes légkör megteremtése) 

 A feleség víziója: a gyermek jellemének a nevelése egy örökkévalóságra szólhat! 

 A férj motivációja: tisztelve lenni, tiszteletet kapni: „Ti asszonyok, 
engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik az Úrban.” (Kol 3,18) 
 
Hogyan lehet tisztelni a férfit? 
 
a.) csendben lenni – ez a férfinak energiát ad, mert azt az üzenetet közvetíti, hogy 
képes vezetni a családot és minden rendben van 
b.) dicsérni a testi adottságait, elismerni a teljesítményét 
c.) figyelni munka közben, érdeklődést mutatni a tevékenységei iránt 
d.) hagyni dönteni (még akkor is, ha a feleség jobban tudja a megoldást) 

 
 
 


